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KATA PENGATNTAR 

 

Program kerja Prodi Pendidikan Khusus merupakan jabaran atau implementasi 

kegiatan yang diangkat dari isu strategis dalam renstra Prodi Pendidikan Khusus 2017-2020. 

Isu strategis renstra Prodi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya meliputi 1). Bidang 

Organisasi dan Manajemen. 2). Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. 3). Bidang 

Penelitian. 4). Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. 5). Bidang Kerjasama  

Penyusunan program kerja didasarkan pada penjabaran dari renstra dan renop Prodi 

PKh Unipa Surabaya periode 2017-2020. Program kerja dilaksanakan untuk meningkatkan 

daya saing program studi Pendidikan Khusus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

Prodi Pendidikan Khusus merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya). 

Prodi Pendidikan Khusus didirikan pada tahun 2016 berdasarkan SK pendirian PS: 

392/KDT/1/2016. Prodi ini dibentuk sebagai salah satu wujud kepedulian Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya terhadap kebutuhan sekolah, baik Sekolah Luar Biasa (SLB) 

maupun sekolah inklusif atas kebutuhan tenaga pendidik berkebutuhan khusus yang 

memiliki kualifikasi untuk mampu mengajar anak berkebutuhan khusus. 

Prodi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya terus melakukan perbaikan strategi dan 

metode demi peningkatan kualitas prodi secara umum. Secara komprehensif, semua upaya 

pengembangan program studi meliputi pengembangan kurikulum, proses belajar 

mengajar, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penelitian dan publikasi ilmiah, 

pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama dengan pihak terkait. 

Program kerja Prodi Pendidikan Khusus merupakan jabaran atau implementasi 

kegiatan yang diangkat dari isu strategis dalam renstra Prodi Pendidikan Khusus 2017-

2020. Isu strategis renstra Prodi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya meliputi 1). Bidang 

Organisasi dan Manajemen, pengembangan kapasitas institusional sebaiknya meliputi 

berbagai aspek, yaitu dari perbaikan kapasitas manajemen, citra program studi Pendidikan 

Khusus UNIPA Surabaya dan penyelenggaraan layanan program studi. Perbaikan 

integritas manajemen meliputi implementasi visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan 

ketetapan serta tata kelola dalam organisasi yang tertib, transparan dan akuntabel di bawah 

kepemimpinan yang memiliki kredibilitas tinggi, adil, dan bertanggung jawab. 2). Bidang 

Pendidikan dan Kemahasiswaan, pendidikan yang berkualitas haruslah disesuaikan 

dengan standar nasional SN-Dikti dan selaras dengan kebutuhan masyarakat 

(stakeholders). Bidang ini meliputi bidang kemahasiswaan, SDM, dan kurikulum dan 

suasana akademik. Peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan sehingga mampu 

meningkatkan pendidikan masyarakat melalui penerapan IPTEK. Kualitas lulusan Prodi 
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Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya juga harus ditingkatkan secara terus menerus demi 

terciptanya nama baik prodi. 3). Bidang Penelitian merupakan bentuk pengembangan 

prodi dalam usaha berkontribusi memecahkan permasalahan masyarakat sesuai dengan 

bidang keilmuan. 4). Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas yang didukung dengan kegiatan penelitian yang dapat 

menjadi sarana belajar mahasiswa yang efektif dan peka terhadap permasalahan 

masyarakat. 5). Bidang Kerjasama, efektivitas kerjasama dilakukan dengan pihak institusi 

pendidikan, institusi non pendidikan, pemerintah dan swasta serta termasuk institusi di 

luar negeri, untuk mendukung prodi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya. 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi 

Pada tahun 2020 menjadi program studi yang unggul dalam bidang pendidikan khusus 

yang berkarakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif 

2. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada ketercapaian 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang berbasis teknologi 

informasi dan inklusif. 

2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran pendidikan khusus. 

3) Mengembangkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Program Studi 

Pendidikan Khusus secara selektif. 

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang aksesibel bagi 

mahasiswa disabilitas. 

6) Meningkatkan suasana akademik dan non akademik yang kondusif dan inklusif 

untuk mencapai kompetensi pendidik pendidikan khusus. 
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7) Melaksanakan pendidikan kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat 

sebagai penunjang profesi pendidik pendidikan khusus. 

8) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat nasional maupun 

internasional. 

 

3. Tujuan 

1) Menghasilkan pendidik pendidikan khusus yang mampu merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan dan 

pembelajaran pendidikan khusus 

3) Menghasilkan pembelajaran sesuai standar Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) 

4) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas  

5) Memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel 

6) Terciptanya suasana akademik dan non akademik yang kondusif dan inklusif 

7) Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif dan bermanfaat sebagai penunjang 

profesi pendidik pendidikan khusus 

8) Adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi 

pendidik 
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BAB II 

ANALISIS SWOT 

  

Melalui proses evaluasi diri yang komprehensif, Prodi Pendidikan Khusus  

mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi diri, 

maka dapat disimpulkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman Prodi Pendidikan 

khusus adalah sebagai berikut. 

A. Kekuatan (Strengths) 

 Visi, misi dan tujuan prodi PKh sejalan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas dan 

Universitas 

 visi, misi dan tujuan Prodi PKh disusun sesuai dengan milestone pengembangan prodi 

PKh 

 Strategi prodi PKh disusun berdasarkan kebutuhan, tantangan, peluang dan persaingan 

yang kompetitif 

 Visi, misi dan tujuan prodi PKh diwujudkan dalam kurikulum, pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa, suasana akademik dan publikasi ilmiah 

 Sosialisasi visi, misi dan tujuan prodi PKh dilakukan secara kontinu bai secara offline 

maupun secara online 

 Dosen prodi PKh memiliki keahlian dan keilmuan yang sesuai dengan prodi baik 

secara kuantitas dan kualitas 

 Prodi PKh memiliki laboratorium (laboratorium gangguan pendengaran, motorik, 

pengelihatan, dan intelegensi) 

 Pengembangan tata pamong mendapat dukungan penuh dari pimpinan. 

 Terjalinya Koordinasi yang baik antara Kaprodi dengan dosen dan staf  

 Kaprodi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan prodi PKh 

 Dosen prodi PKh aktif dalam mengikuti hibah kompetitif 

 Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik 

 Prodi PKh memiliki renstra, renop dan proker 

 Proses penerimaan mahasiswa baru Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya dilakukan 

secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan Unipa Surabaya 

 Unipa Surabaya menyediakan berbagai macam beasiswa bagi mahasiswa berprestasi 

dan kurang mampu 6 orang mahasiswa mendapatkan bantuan belajar dai Institut 

Sekulir Alma 

 Mahasiswa Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya memiliki prestasi tingkat nasional dan 

internasional 



5 
 

 Terdapat kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas dan Prodi 

 Menjadi Prodi Pkh kedua yang berada di Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur 

 Terdapat berbagai layanan bagi mahasiswa Prodi S1 PKh untuk mengembangkan 

kompetensi dan membantu permasalahan mahasiswa baik akademik maupun non 

akademik di lingkungan Unipa Surabaya 

 Terdapat unit bimbingan konseling di tingkat universitas yaitu GC3 dan di tingkat prodi 

yaitu UBK Prodi PKh 

 Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan tersermin dalam visi misi Prodi Pkh 

 Mahasiswa Prodi S1 PKh memiliki IPK rata-rata 3,49, IPK terendah 3,15 dan IPK 

tertinggi 3,81 

 Mahasiswa cukup banyak menghasilkan produk sebagai penunjang pengembangan 

kompetensi 

 Sistem rekrutmen dan seleksi SDM dilakukan seccara terbuka dan sesuai ketentuan 

PPLP PT PGRI Surabaya dan Unipa Surabaya 

 Penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan prodi 

 Monev SDM dilaksanakan sesuai ketentuan PPLP PT PGRI Surabyaa dan Unipa 

Surabaya 

 Unipa Surabaya mendukung pengembangan kompetensi SDM 

 Dosen tetap PS memiliki kelimuan yang relevan dengan Prodi Pkh 

 Dosen tetap PS yang berada pada usia produktif sebesar 83,33% 

 Dosen tetap PS mengajar sesuai keahlian 

 Dosen luar PS memiliki keilmuan relevan dengan mata kuliah yang diajarkan 

 Dosen tetap PS produktif menghasilkan karya setiap tahun 

 Dosen tetap PS memiliki prestasi dalam bidanng Tri Dharma Penguruan Tinggi 

 SDM mematuhi kode etik SDM sesuai dengan ketentuan Unipa Surabaya 

 Pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan prodi 

 Unipa Surabaya mendukung peningkatan kualitas mutu Prodi Pkh 

 Kurikulum yang dikembangkan telah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Prodi PKh UNIPA Surabaya. 

 Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

stakeholders. 

 Struktur dan isi kurikulum telah memenuhi aspek keluasan, kedalaman, koherensi, dan 

penatataan/organisasi. 

 Integrasi materi pembelajaran intra dan antardisiplin ilmu telah terjadi dengan baik. 

 Kurikulum Prodi PKh UNIPA Surabaya telah mewadai kebutuhan masyarakat dan 

internal lembaga. 

 Mahasiswa memiliki peluang untuk mengembangkan diri. 

 Misi pembelajaran telah disesuaikan dengan pengembangan kompetensi lulusan 

dengan prinsip efisiensi. 
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 Strategi pembelajaran dan materi pembelajaran telah sesuai dengan tujuan.  

 Pembelajaran telah dilaksanakan secara efisien dengan pemanfaatan TIK yang baik. 

 Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran tinggi.  

 Sistem penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa sudah jelas.  

 Penentuan yudisium diatur dengan jelas.  

 Terdapat evaluasi proses pembelajaran dari pendapat mahasiswa. 

 Sarana untuk memelihara interaksi dosen-mahasiswa sudah banyak dan dilaksanakan 

secara rutin. 

 Interaksi dosen-mahasiswa sudah banyak di berbagai kegiatan akademik maupun non 

akademik dengan kualitas yang memadai. 

 Terdapat buku pedoman suasana akademik UNIPA Surabaya yang mengatur suasana 

yang kondusif di lingkungan kampus. 

 Peran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik sudah cukup tinggi. 

 Kegiatan pengembangan kepribadian ilimiah sudah cukup memadai. 

 Dosen memiliki karya berupa buku ajar yang cukup banyak. 

 Pemimpin lembaga memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan sarana dan 

prasarana. 

 Seluruh ruang kuliah dan laboratorium ber-AC dan memiliki kelengkapan sesuai 

dengan visi misi Program Studi Pendidikan Khusus. 

 Telah memiliki perangkat teknologi informatika (internet) yang online 24 jam, 

notebook dan LCD untuk mendukung pembelajaran yang berkualtas. 

 Telah memiliki laboratorium microteaching yang memadai. 

 Sarana dan prasarana pendukung yang UKM yang memadai. 

 Mutu, produktifitas, relevansi sasaran, efisiensi pemanfaatan penelitian dan pengabdia 

kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. 

 Terdapat agenda, keberlanjutan dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 terdapat sinergi yang kuat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat bersama dosen dan mahasiswa 

 Keaktifan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan keterlibatan 

dalam penelitian dosen membuat mahasiswa termotivasi untuk selalu berinovasi dan 

berpikir kritis. 

 Lembaga melalui LPPM UNIPA Surabaya mengalokasikan anggaran untuk mewadahi 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

prodi 

 Semua proses yang dilakukan dalam seleksi penelitian dilakukan secara terbuka, 

transparan dan sesuai dengan ketentuan dari dikti dan lembaga 

 Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian memberikan pengalaman yang baik 

bagi dosen dalam meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama 
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 Terdapat pedoman yang mengatur pembimbingan tugas akhir agar mutu penyelesaian 

skripsi terjamin 

 Dosen Prodi PKh aktif membuat publikasi baik dalam jurnal dan prosiding baik 

nasional maupun internasional 

 Dosen Prodi PKh aktif membuat buku ajar dan telah mendapatkan ISBN 

 Kerjasama dengan instansi yang relevan telah berjalan dengan baik dan masih berlanjut 

dengan memegang prinsip saling menguntungkan 

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama berjalan dengan baik dibawah 

Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler (LHIHP) untuk memonitor, 

mengevaluasi dan bahkan membuat perluang kerjasama yang baru 

 Terjalin kerjasama yang kuat dengan instasi dan institusi lain, baik dari dalam negeri 

dan luar negeri 

 Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak 

 Hasil kerjasama dapat memberikan masukan untuk pengembangan Prodi Pendidikan 

Khusus 

 Antara pihak yang bekerja sama dengan Prodi PKh sama-sama mendapatkan nilai 

positif dan menguntungkan. 

 

B. Kelemahan (Weaknesses)  

 Kurangnya Pemahaman stakeholder tentang visi, misi dan tujuan prodi PKh 

 Kurangnya publikasi jurnal dan prosiding nasional maupun internasional yang 

terakreditasi dan terindeks  

 Terbatasnya anggaran dalam mengembagkan prodi PKh 

 Unit Penjaminan Mutu Prodi belum terlaksana secara maksimal 

 Jumlah mahasiswa yang lolos seleksi lebih sedikit dari daya tampung prodi 

 Akreditasi Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya C 

 Kegiatan promosi prodi yang kurang maksimal 

 Penghasilan orang tua mahaisswa Prodi S1 PKh Unipa Surabaya menengah 

 Seluruh mahasiswa berasal dari Jawa Timur 

 Prodi S1 PKh FKIP Unipa Surabaya belum memiliki lulusan 

 Dosen tetap PS belum ada yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala 

 Dosen tetap PS belum ada yang memiliki kualifikasi akademik S3 

 Dosen tetap PS yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 16,67% 

 Dosen tetap PS belum melakukan publikasi jurnal terakreditasi dan bereputasi baik 

nasional maupun internasional 

 Perbandingan pilihan mata kuliah pilihan adalah adalah 1:2, dianggap telah memadai 

tetapi dapat ditingkatkan lagi agar pilihan minat lebih variatif. 
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 Belum banyak mahasiswa yang mengakses jaringan internet untuk mencari referensi 

dari jurnal online. 

 Budaya menulis karya ilmiah mahasiswa masih belum tinggi. 

 Hasil produk mahasiswa belum ditindak lanjuti untuk diajukan paten. 

 Sumber dana sebagian besar berasal dari mahasiswa. 

 Pengelolaan dana yang terpusat dengan mekanisme yang kurang cepat. 

 Sistem perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana masih kurang maksimal. 

 Aksesibilitas kampus yang kurang memadai 

 Belum ada publikasi di jurnal terakreditasi dan terindeks 

 Masih banyak karya dosen Prodi PKh yang belum terdaftar oleh HKI 

 Belum mempunyai penelitian payung dengan mahasiswa 

 Belum ada jurnal prodi yang dapat menampung karya inovatif mahasiswa 

 Masih ada kerjasama yang belum ditindaklanjuti secara intens 

 

C. Peluang (Opportunities)  

 Kebutuhan guru sekolah Luar Biasa, Sekolah Inklusi dan Lembaga Terapi Anak 

Berkebutuhan Khusus yang sangat besar 

 Program pemerintah dalam bidang pendidikan khusus yang memberikan kesempatan 

yang luas terhadap peningkatan dosen dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat 

dan studi lanjut  

 Kerjasama dengan lembaga lain baik didalam negeri maupun luar negeri dalam bidang 

pendidikan khusus 

 Aadanya pelatihan tentang Workshop Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

 Kesempatan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

 Kebutuhan guru lulusan Pendidikan Khusus/ Pendidikan Luar biasa masih sangat 

banyak 

 Adanya kebijakan sertifikasi guru yang mendorong animo calon mahasiswa untuk 

mendaftar Prodi PKh 

 Kesempatan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut yang didanai oleh pemerintah 

baik di dalam dan luar negeri 

 Kesempatan beasiswa untuk mengikuti short course di luar negeri oleh pemerintah 

 Kesempatan untuk mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat  

 Kesempatan untuk melakukan publikasi terakreditasi dan bereputasi tingkat nasional 

dan internasional 

 Kebutuhan guru pendidikan khusus di sekolah inklusif sangat tinggi. 

 Sarana jurnal online yang semakin berkembang dapat meningkatkan aktivitas 

mahasiswa dalam mencari referensi yang kredibel. 
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 Terdapat beberapa aktivitas kegiatan ilmiah di prodi yang dapat dimanfaatkan 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penelitian dan 

karya tulis ilmiah. 

 Dihasilkannya karya/produk mahasiswa berupa media pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran yang dapat ditindak lanjuti untuk diajukan paten. 

 Tersedianya dana hibah untuk meningkatkan kualitas program studi. 

 Lulusan Program Studi Pendidikan Khusus yang sangat dibutuhkan stakeholder untuk 

mengembangkan pendidikan inklusif. 

 Banyak tawaran untuk mengajukan proposal baik penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat baik dari universitas maupun Dikti 

 Terbukanya peluang bagi dosen untuk mengikuti kegiatan dan pelatihan penulisan 

karya ilmiah 

 Masih banyak peluang menjalin kerjasama yang banyak jumlahnya. 

 

D. Ancaman (Threats)  

 Kesempatan lulusan untuk langsung bekerja sebagai guru terbentur dengan kebijakan 

pemerintah tentang jalur PPG 

 Jumlah penyelenggara S1 Pendidikan Khusus atau Pendidikan Luar Biasa semakin 

bertambah 

 Perguruan Tinggi lain yang memiliki prodi PKh mempunyai sistem tata pamong, 

kepemimpinan, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu dan sistem informasi 

yang baik 

 Perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia banyak yang 

memiliki Prodi S1 PKh 

 Persaingan dan peraturan mendapatkan hibah  penelitian dan pengabdian masyarakat 

dikti semakin ketat 

 Persaingan dan seleksi melakukan publikasi jurnal terindeks dan beruputasi 

 Perkembangan kebutuhan stakeholder berubah dengan cepat. 

 Perkembangan TI semakin cepat harus dibarengi dengan skills yang mumpuni. 

 Minat membaca dan menulis yang semakin ditinggalkan generasi muda. 

 Kemauan mahasiswa dalam menciptakan ide/ karya/ produk perlu motivasi yang 

tinggi. 

 Pesaing Program Studi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya merupakan perguruan 

tinggi negeri yang didukung penuh dana dari pemerintah dan memiliki fasilitas yang 

lebih lengkap. 

 Besarnya kebutuhan stakeholder terhadap lulusan Program Studi Pendidikan Khusus 

menjadi alasan perguruan tinggi lain segera membuka program studi yang sama. 
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 Persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana hibah baik penelitian maupun 

pengabdian kepada masyarakat 

 Status UNIPA Surabaya naik menjadi madya, sehingga ada ketebatasan dalam 

melaksanakan penelitian 

 Tingkat persaingan untuk menembus jurnal maupun seminar yang bermutu semakin 

ketat 

 Terbatasnya ketersediaan jurnal nasional yang terakreditasi 

 Kompetitor semakin aktif melakukan kerjasama dengan instansi lain 
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BAB III 

PROGRAM KERJA DAN SASARAN 

 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

CAPAIAN 

STRATEGI TARGET 

2017 2018 2019 2020 

1 Menghasilkan 
pendidik pendidikan 

khusus yang mampu 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi  

pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi informasi 

Peningkatan 
mutu prodi 

Peningkatan 
mutu prodi 

Pelaksanaan 
manual mutu 

sebagai upaya 

peningkatan 

kualitas mutu prodi 

Menyusun 
borang prodi 

PKh 

Reakreditasi Prodi Prodi Pkh 
terakreditasi B 

Mempertahankan 
akreditasi B 

Pengembangan 

strategi 

pembelajaran  

Proses 

pembelajaran 

berbasis daring 

Merencanakan 

perkuliahan 

mengunakan 

pembelajaran 

daring 

Melaksanakan 

perkuliahan daring 

sebanyak 12 mata 

kuliah 

Melaksanakan 

perkuliahan 

daring sebanyak  

12 mata kuliah 

Melaksanakan 

perkuliahan 

daring sebanyak 

24 mata kuliah 

Pendayagunaan  

laboratorium 

Meningkatkan 

frekuensi 

penggunaan 

laboratorium 

Memiliki 

laboratorium 

yang 

representatif 

Pemanfaatan 

laboratorium untuk 

mata kuliah 

kekhususan 

Pemanfaatan 

laboratorium 

untuk masyarakat 

lokal 

Pemanfaatan 

laboratorium 

tingkat nasional 

2 Menghasilkan 
penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat bidang 

pendidikan dan 

pembelajaran 

pendidikan khusus 

 

Meningkatkan 
perolehan 

hibah 

penelitian dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

Peningkatan 
hibah penelitian 

Mengajukan 
proposal hibah 

penelitian  

12 judul didanai 
dari hibah 

bersaing 

12 judul didanai 
dari hibah bersaing 

12 judul didanai 
dari hibah 

bersaing 

12 judul didanai 
dari hibah 

bersaing 

Peningkatan 

hibah 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Mengajukan 

proposal hibah 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Mengikuti 

pelatihan 

menulis 

proposal 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

6 judul didanai dari 

hibah bersaing 

8 judul didanai 

dari hibah 

bersaing 

10 judul didanai 

dari hibah 

bersaing 

3 Menghasilkan 

pembelajaran sesuai 

standar Kerangka 

Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) 

Peningkatan 

pelaksanaan 

mata kuliah 

berbasis 
KKNI 

Kelengkapan 

RPS KKNI 

modifikasi 

mahasiswa 

Membuat RPS 

modifikasi sesuai 

dengan 

karakteristik 
mahasiswa 

20% mata 

kuliah 

40% mata kuliah 60% mata kuliah 100% mata kuliah 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

CAPAIAN 

STRATEGI TARGET 

2017 2018 2019 2020 

 

 

berkebutuhan 

khusus 

berkebutuhan 

khusus 

Mengimplement

asikan 

pembelajaran 

active learning 

Mengimplementasi

kan tugas praktik 

atau observasi ke 

sekolah sebagai 

tugas akhir mata 

kuliah 

30% mata 

kuliah 

50% mata kuliah 70% mata kuliah 90% mata kuliah 

Optimalisasi 

produk TIK 

sebagai hasil 

belajar 

mahasiswa  

Mengimplemantasi

kan tugas berupa 

pengembangan TIK 

dalam pembelajaran 

sebagai salah satu 
tugas mata kuliah 

20% mata 

kuliah 

30% mata kuliah 40% mata kuliah 50% mata kuliah 

4 Menghasilkan 

sumber daya manusia 

yang berkualitas  

Peningkatan 

mutu dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

Pendidikan  Studi lanjut Belum ada Belum ada 1 2 

Kualifikasi jabatan 

fungsional 

1 lektor dan 5 

asisten ahli 

3 mengikuti seleksi 

sertifikasi 

3 dosen 

mendapatkan 

sertifikasi dosen 

1 lektor kepala 

dan 5 lektor 

Penulisan buku ajar 4 5 6 6 

Mengikuti program 

short course  

2 6 6 6 

Penelitian  Melakukan 

penelitian tingkat 

nasional 

11 4 6 7 

Mengikuti 

seminar/konferensi/

lokarya/pelatihan 

nasional/internasion

al  

8 7 8 8 

Jumlah publikasi 

internasional  

11 7 8 8 

Pelaksanaan 
Pengabdian 

Masyarakat 

Pelaksanaan 
pengabdian 

masyarakat per 

tahun 

6 7 6 6 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

CAPAIAN 

STRATEGI TARGET 

2017 2018 2019 2020 

Melakukan 

publikasi hasil 

pengabdian 

masyarakat 

3 3 4 4 

Peningkatan 

mutu tenaga 

kependidikan 

Studi lanjut 0 0 1 1 

Mengikuti pelatihan 

dan workshop 

2 2 2 2 

Mengikuti rapat 

kerja 

1 0 1 1 

5 Memiliki sarana dan 

prasarana yang 

aksesibel 

 

Peningkatan 

Kualitas dan 

kuantitas 

sarana dan  

prasarana 

yang aksesibel 

Peningkatan 

jumlah sarana 

dan prasara 

yang aksesibel 

bagi mahasiswa 

disabilitas 

Melengkapi sarana 

dan prasarana yang 

aksesibel bagi 

mahasiswa 

disabilitas 

Penyediaan 

Ramp, braille 

sign, guiding 

block yang 

aksesibel di 

seluruh ruangan 

Penyedian assistive 

technology bagi 

mahasiswa 

berkebutuhan 

khusus 

Penyediaan 

digital library 

Sarana dan 

Prasaran yang 

representatif 

6 Terciptanya suasana 
akademik yang 

kondusif dan inklusif 

 

 

Menciptakan 
suasana 

akademik 

yang inklusif  

Peningkatan 
Susana 

akademik yang 

kondusif 

Peningkatan 
kuantitas kegiatan 

dosen dalam 

seminar atau 

simposium 

110 kegiatan 
seminar atau 

simposium 

120 kegiatan 
seminar atau 

simposium 

130 kegiatan 
seminar atau 

simposium 

140 kegiatan 
seminar atau 

simposium 

Peningkatan 

kuantitas kegiatan 

mahasiswa dalam 

seminar, 

symposium, dan 

lomba 

23 kegiatan 

seminar, 

symposium, dan 

lomba 

30 kegiatan 

seminar, 

symposium, dan 

lomba 

40 kegiatan 

seminar, 

symposium, dan 

lomba 

50 kegiatan 

seminar, 

symposium, dan 

lomba 

Peningkatan 

kegiatan dosen dan 

mahasiswa 

14 kali per 

tahun 

15 kali per tahun 20 kali per tahun 25 kali per tahun 

Peningkatan 
kegiatan antar 

mahasiswa 

7 kali per tahun 10 kali per tahun 15 kali per tahun 20 kali per tahun 

Peningkatan 

kegiatan antar 
dosen 

14 kali per 

tahun 

16 kali per tahun 20 kali per tahun 24 kali per tahun 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

CAPAIAN 

STRATEGI TARGET 

2017 2018 2019 2020 

Peningkatan 

kontribusi 

mahasiswa 

dalam 

mewujudkan 

suasana 

akademik yang 

inklusif 

Peningkatan jumlah 

volunteer PKh 

dalam memberikan 

layanan bagi 

mahasiswa 

berkebutuhan 

khusus 

10 volunteer 

dari mahasiswa 

prodi Pkh 

20 volunteer dari 

mahasiswa prodi 

Pkh 

30 volunteer dari 

mahasiswa prodi 

Pkh 

40 volunteer dari 

mahasiswa prodi 

Pkh 

Peningkatan 

kegiatan 

sosialisasi 

peduli 
disabilitas 

Sosialisasi tentang 

peduli disabilitas 

5 kegiatan 7 kegiatan 11 kegiatan 15 kegiatan 

7 Menghasilkan lulusan 

yang kreatif, inovatif  

dan bermanfaat 

sebagai penunjang 

profesi pendidik 

pendidikan khusus 

 

 

Peningkatan 

mutu 

mahasiswa 

Peningkatan soft 

skills  

mahasiswa 

Peningkatan soft 

skills mahasiswa 

dengan 

berpartisipasi aktif 

dalam pemecahan 

permasalahan 

masyarakat 

Meningkatkan 

kegiatan bakti 

sosial kepada 

yayasan/panti 

ABK yang 

kurang mampu 

2 kali per tahun 3  kali per tahun 4 kali per tahun 

Meningkatkan 

kegiatan 

peningkatan 

pengetahuan 

masyarakat tentang 

PKh yang 
melibatkan 

mahasiswa 

3 kegiatan per 

semester 

4 kegiatan per 

semester 

5 kegiatan per 

semester 

6 kegiatan per 

semester 

Peningkatan 

pemerolehan 

PKM 

mahasiswa 

Meningkatkan 

kegiatan pelatihan 

PKM mahasiswa  

1 kali per tahun 2 kali per tahun 3 kali per tahun 4 kali per tahun 

Peningkatan 

student 

exchange 

mahasiswa 

Mendapatkan  

student exchange ke 

luar negeri 

0 2 4 6 
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8 Adanya kerja sama 

dengan pihak-pihak 

terkait untuk 

meningkatkan 

kompetensi pendidik  

Peningkatan 

kerja sama 

Kerjasama 

dalam negeri 

dan luar negeri  

MoU dalam negeri 

dan luar negeri 

23 26 30 36 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Program Kerja Prodi Pendidikan Khusus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 

2017-2020 merupakan implementasi dan pelaksanaaan kinerja prodi yang mengacu pada isu 

strategis dalam Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan di tingkat prodi. 

Dampak Internal dan Eksternal serta ketidaksesuaian dengan sebagian besar 

kandungan yang sulit diimplementasikan dapat memungkinkan untuk dilakukan program 

kerja sesuai dengan kondisi lingkungan, dan tidak sesuai lagi dengan sebagian besar. 

Perubahan dilakukan oleh pimpinan program studi dan fakultas untuk memeroleh 

persetujuan. Semoga Program Kerja Prodi Pendidikan Khusus UNIPA Surabaya 2017-2020 

ini dapat menjadi acuan bagi segenap unit institusi di Prodi Pendidikan Khusus dalam 

mengembangkan program dan kegiatan di masing-masing unit. 

 


